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منح���ت صحيفة »ص���ن« البريطانية العب 24
تشلسي فرانك المبارد لقب أفضل العب بالعقد 
املاضي في الدوري اإلجنلي���زي، وجاء المبارد 
كأكثر الالعبني مش���اركة ف���ي املباريات وأيضا 
في املرتبة األول���ى كأكثر معدل للفوز وأتى في 
املركز الثاني في صناعة اللعب ورابعا في عدد 

األهداف املسجلة.

المبارد أفضل العب بالعقد الماضي في إنجلترا
تبدو الصح����ف اإلجنليزية مؤمنة متام����ا بأن املدرب 
رفائيل بنيتيز لن يس����تمر مع ليڤربول بعد هذا املوسم، 
فأكث����ر التقارير تفاؤال هي تلك التي تتوقع رحيل املدرب 
اإلس����باني في الصيف املقبل. البديل كان قضية يتداولها 
الكثيرون، فكان احلديث عن كلينسمان الذي تدخل املالك 
األميركي لنادي ليڤربول هيكس ليؤكد أنه لن يكون مدربا 
لليڤربول. آخر التقارير والتي تداولها احملللون في اجنلترا 

أن البدي����ل هو املدرب مارتن أونيل مدرب فريق أس����تون 
ڤيال، والذي يقود أستون ڤيال في موسم رائع حاليا كذلك 
الذي حققه في املوس����م املاضي. ويرى احملللون أن أونيل 
ميتاز بش����يء مهم لليڤربول، فهو يستطيع إدارة الفريق 
والالعبني بأقل تكلفة ممكنة وليس بحاجة دوما للتعاقد 
مع جنوم ليستطيع حتقيق النتائج، كما أن أونيل استطاع 

إدارة الفريق رغم العديد من اإلصابات.

أونيل مرشح لخالفة بنيتيز في ليڤربول

ليڤربول يسعى إلى تضميد جراحه على حساب ولڤرهامبتون.. وستوك أولى مغامرات مانشيني مع مانشستر سيتي

تشلسي لالبتعاد في الصدارة واستعادة نغمة االنتصارات أمام برمنغهام

واستعادة الثقة.
وفي باق���ي املباريات، يلعب 
وست هام التاسع عشر قبل االخير 
مع بورتسموث االخير، وبيرنلي 
الرابع عشر مع بولتون الثامن 
عشر، وس���ندرالند العاشر مع 
ايڤرتون اخلامس عشر، وويغان 
السادس عشر مع بالكبيرن روڤرز 

الثالث عشر.
ويتصدر تشلس���ي البطولة 
برصيد 41 نقطة مقابل 37 ملان 
يونايتد و35 لكل من ارس���نال 
واستون ڤيال، علما ان »املدفعجية« 
ميلكون مباراة مؤجلة. وتنتظر 
الفرق االربع���ة مباريات قوية 
املقررة  العش���رين  في املرحلة 
مطل���ع االس���بوع املقبل، حيث 
يلتقي تشلسي االثنني مع جاره 
اللندني فوالم الذي س���حق مان 
يونايتد بثالثية نظيفة في املرحلة 
املاضية، ويستضيف »الشياطني 
احلمر« االربع���اء املقبل ويغان 
اتلتيك، ويحل ارسنال ضيفا على 
بورتسموث صاحب املركز االخير 
في اليوم ذاته، فيما يلتقي استون 
ڤيال مع ليڤربول في قمة مثيرة 

الثالثاء املقبل.

واعتقد انن���ي املك فريقا جيدا 
ولدينا مشكلة واحدة فقط وهي 
اصابة العديد من الالعبني. لدي 
الالعبني وأنا  عالقات جيدة مع 
أقدر كون بعض الالعبني كانوا 
مقربني ج���دا من هيوز لكن هذا 
شيء جيد بالنسبة الى املدرب«، 
الفريق  مضيفا »عندما سأغادر 
بعد 15 عام���ا وبعد 5 القاب في 
الدوري و4 في مس���ابقة الكأس 
فإن الالعبني سيكون لهم املوقف 

ذاته معي«.
ويس���عى ليڤرب���ول الثامن 
الى تضميد جراحه ووضع حد 
للنتائ���ج املخيب���ة التي حققها 
حتى اآلن هذا املوس���م وابعدته 
عن اللقب الذي كان قاب قوسني 
او ادنى من احرازه املوسم املاضي. 
ويستضيف ليڤربول الذي حقق 
الف���وز مرتني فقط في مبارياته 
الثماني االخيرة ولڤرهامبتون 
الثاني عش���ر. ويدرك االسباني 
رافائي���ل بنيتيز جي���دا ان اي 
تعثر جديد لفريقه ليڤربول امام 
ولڤرهامبتون قد يكلفه منصبه، 
وهو طالب الالعبني بالتركيز على 
كل مباراة من اجل حتقيق الفوز 

السابقة )0 - 3( وقع الصاعقة 
ألن الفائز هو احد املنافسني على 
بطاقة في دوري ابطال اوروبا. 
ولم يتول مانشيني )45 عاما( 
االشراف على اي ناد بعد اقالته 
من منصبه كمدرب النتر ميالن 
في نهاية موس���م 2008-2007 
بعد ان بدأ مهمته معه في 2004 
وقاده ال���ى 3 القاب في الدوري 
احمللي واثنني في مسابقة الكأس. 
وداف���ع مانش���يني كالعب عن 
الوان سمبدوريا )1982 � 1997( 
والتسيو )1997 � 2000( وانهى 
مسيرته مع ليستر االجنليزي 
بعد ان لعب معه عددا قليال من 
املباري���ات ع���ام 2001. ويطمح 
الى تكرار اجنازاته  مانش���يني 
في ميالن مع مانشستر سيتي، 
مؤكدا انه ال توجد مش���اكل في 
الفريق عقب تعيينه بعدما اشارت 
تقارير صحافية الى ان العبني عدة 
من بينهم املهاجم الويلزي كريغ 
بيالمي وحارس املرمى االيرلندي 
شاي غيڤن احتجوا لدى املدير 
للن���ادي غاري كوك  التنفيذي 
على اقال���ة هيوز. وقال »جميع 
الالعب���ني تدربوا بش���كل جيد، 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة التاسعة عشرة(
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من الالعبني خصوصا البرازيلي 
روبينيو من ريال مدريد االسباني 
واالرجنتيني كارلوس تيڤيز من 

مان يونايتد.
وقدم مانشستر سيتي مستوى 
طيبا امام الفرق الكبرى خصوصا 
مان يونايتد وتشلسي وارسنال 
قبل ان يب���دأ نزيف النقاط بعد 
سلس���لة من التع���ادالت، وكان 
امام توتنهام  الثقيلة  للخسارة 
االربعاء قبل املاضي في املرحلة 

في مواجهة ضيفه ستوك سيتي. 
وكان مانشس���تر س���يتي عني 
مانش���يني مدربا لفريقه خلفا 
للويلزي مارك هيوز الذي اقيل 
من منصب���ه حلظات قليلة بعد 
الفوز الصعب على س���ندرالند 
4 - 3 الس���بت املاض���ي. ودفع 
هيوز ثم���ن النتائج املتواضعة 
التي ال ترقى الى طموحات النادي 
اململوك من رجال اعمال اماراتيني 
دفعوا مبال���غ طائلة لضم عدد 

دروغب���ا لهز ش���باك برمنغهام 
الفرنسي  الدولي  في ظل غياب 
نيكوال انيلكا بس���بب االصابة، 
باالضافة الى ان دروغبا سيخوض 
مباراتيه االخيرتني مع تشلسي 
امام برمنغهام وفوالم قبل السفر 
انغوال للمشاركة ومواطنه  الى 
سالومون كالو مع منتخب بالدهما 
في كأس االمم االفريقية، واالمر 
ذاته بالنسبة الى النيجيري جون 
ميكل اوبي والغاني مايكل ايسيان. 
وق���ال انش���يلوتي »مواجهتنا 
لبرمنغه���ام س���تكون صعبة 
خصوص���ا ان مضيفنا حقق 5 
انتصارات متتالية وتعادال واحدا، 

يجب ان نتوخى احلذر«.
ويخوض توتنهام اخلامس 
اختبارا ال يخلو من صعوبة امام 
جاره ومضيفه فوالم املنتش���ي 
بفوزه الكبير على مان يونايتد في 
املرحلة املاضية، ويأمل توتنهام 
الثالث على  في حتقيق ف���وزه 
التوالي لالقتراب اكثر من فرق 

املقدمة.
ويبدأ املدرب االيطالي روبرتو 
الدوري  مانشيني مغامرته في 
االجنليزي مع مانشستر سيتي 

ومانشستر سيتي 0 - 0.
وتكتسي املباراة اهمية كبيرة 
بالنسبة الى انشيلوتي الذي كثرت 
الشائعات مؤخرا بخصوص قرب 
انتهاء ش���هر العسل مع الفريق 
اللندني بسبب النتائج والعروض 
املخيب���ة امام ايڤرتون )3 - 3( 
ووست هام )1 - 1( في الدوري 
احمللي وابويل القبرصي )2 - 2( 
في اجلولة السادسة االخيرة من 
دوري ابطال اوروبا، باالضافة الى 
النهائي  الدور ربع  خروجه من 
لبطول���ة كأس الرابطة على يد 

بالكبيرن روڤرز.
بيد ان انش���يلوتي اكد انه ال 
اقالته من طرف مالك  يخش���ى 
الن���ادي امللياردي���ر الروس���ي 
ابراموڤيتش، وقال »لم  رومان 
أفكر أبدا بأنه اذا لم أحقق الفوز 
ف���ي املباريات س���يقوم رومان 
)ابراموڤيتش( باقالتي«، مضيفا 
»هدفي هو أن أبذل قصارى جهدي 
من أجل هذا النادي على غرار ما 
فعلته مع أندية أخرى«، في اشارة 
الى يوڤنتوس وميالن االيطاليني. 
ويعول انش���يلوتي كثيرا على 
العاجي ديدييه  الدولي  املهاجم 

يخوض تشلس���ي املتصدر 
وليڤربول وتوتنهام اختبارات 
صعبة في املرحلة التاسعة عشرة 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم 
اليوم. ويحل تشلسي ضيفا على 
برمنغهام السابع، ومير تشلسي 
بفترة صعبة في اآلونة االخيرة، 
حي���ث لم يذق طع���م الفوز في 
مبارياته الست االخيرة سوى مرة 
واحدة. وميني تشلسي النفس 
باس���تعادة نغم���ة االنتصارات 
واحلفاظ على فارق النقاط االربع 
التي تفصله عن مان يونايتد ان 
لم يكن توسيعها في حال تعثر 
جديد لالخير امام هال سيتي، بيد 
ان مهمة رجال املدرب االيطالي 
كارلو انشيلوتي لن تكون سهلة 
امام برمنغهام سيتي الصاعد بقوة 
في مبارياته االخيرة، حيث حقق 
5 انتصارات متتالية في مبارياته 
الس���ت االخيرة كما انه لم يذق 
طعم اخلسارة في مبارياته التسع 
االخيرة وحتديدا منذ سقوطه امام 
مضيفه ارسنال 1 - 3 في املرحلة 
التاس���عة في 17 اكتوبر املاضي 
فحقق 6 انتصارات و3 تعادالت 
بينها اثنان مع ليڤربول 2 - 2 

جنم تشلسي ديدييه دروغبا ورقة أنشيلوتي الرابحة أمام برمنغهام مهاجما ليڤربول توريس وكويت يسعيان للتسجيل اليوم أمام ولڤرهامبتون وقيادة »الريدز« للفوز

فيرغسون ينتقد إقالة هيوز من مانشستر سيتي براون: اتهامات االتحاد االنجليزي ضد هال »فضيحة«
انتقد مدرب مان يونايتد السير اليكس 
فيرغسون مسؤولي جيرانه مانشستر سيتي 
على الطريقة التي اقال���وا بها املدرب مارك 
هيوز وتعيني االيطالي روبرتو مانش���يني 
خلفا له. وقال فيرغس���ون في معرض رده 
على سؤال حول الطريقة التي اقيل بها هيوز 
»انه الشيء الوحيد الذي لست بحاجة الى 
مناقشته، انه واضح، هذا النوع من السلوك 
غير مقبول«، مضيفا »ال يهم اذا خسرت 20 

مب���اراة او مباراتني كم���ا كانت حال هيوز. 
هناك بالتأكيد طريقة للتعامل مع الناس«. 
وتابع »فترة اعياد امليالد تكش���ف عن أسوأ 
االمور من االداريني. الشائعات كانت كثيرة 
وهيوز كان يعرف جيدا انها مباراته االخيرة 
مع مانشس���تر س���يتي. لقد كان في موقف 
صعب. اعتقد ان القرار كان صادما للجميع 
بالتأكيد. حتدثت الى هيوز في اليوم التالي 

وكان اليزال يعاني من قرار االقالة«.

وصف مدرب هال س���يتي فيل براون 
اتهامات االحتاد االجنليزي لكرة القدم ضد 
فريقه يوم اخلميس املاضي بأنها »فضيحة«، 
وكان االحتاد االجنليزي اتهم هال سيتي 
وارسنال بالفشل في السيطرة على الالعبني 
بعد مشادة اثناء مباراة الفريقني مبلعب 

االخير في الدوري املمتاز.
ودخل العبون من الفريقني في مواجهة 
بعد ان بدا ان س���مير نصري العب وسط 

ارسنال وطأ قدم ريتشارد غارسيا العب 
هال في الشوط الثاني من املباراة التي فاز 

بها ارسنال 3 - 0. 
البريطانية  وقال براون لهيئة االذاعة 
»انه���ا فضيح���ة ان نتع���رض النتقادات 
وسندافع عن نفسنا«، وأضاف »لم نخرج 
عن السلوك القومي طوال املباراة... حدثت 
واقعة لس���بب ما وال أس���تطيع الرد على 

االتهامات ضد نصري«.

تيري: سنستقبل مورينيو بشكل 
رائع في »ستامفورد بريدج«

اليابان تواجه ڤنزويال وديًا في فبراير

ڤيرون: ال أمل لألرجنتين 
في المنافسة على كأس العالم

قال قائد تشلس���ي االجنليزي جون تيري عن مواجهة انتر 
ميالن في دور ال� 16 بدوري ابطال اوروبا في فبراير املقبل، وهو 
اللقاء الذي يعني عودة جوزيه مورينيو إلى »ستامفورد بريدج«: 
»مورينيو هو واحد من أفضل املدربني الذين عملت معهم، وهو 
صاحب ملسة كبيرة على الفريق«، وأضاف: »أعتقد أن اجلماهير 
والالعبني واإلداريني سيستقبلوه بشكل رائع ويليق باملدة التي 
قضاه���ا معنا«. والتفت تيري للمب���اراة الكبيرة بينهما بقوله: 
»س���يكون لقاء خاصا لنا جميعا«. يذكر أن مورينيو فشل في 
املوس���م املاضي بتخطي الدور الثاني مع انتر عندما خرج على 

أيدي مان يونايتد.

قال االحتاد الياباني لكرة القدم إن املنتخب الياباني سيستضيف 
نظيره الڤنزويلي في مباراة ودية ستقام في الثاني من فبراير 

املقبل استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2010. 
وس���تكون هذه املباراة أول مواجهة جتمع بني البلدين على 
مس���توى املنتخب األول.  وفش���لت ڤنزويال في التأهل لكأس 
العالم لكن تاكيشي أوكادا مدرب اليابان أبلغ صحافيني »الفرق 
القادمة من أمي���ركا اجلنوبية تدخل دائم���ا املباريات بغرض 
حتقيق الفوز. ستساعدنا هذه املباراة كثيرا«. وستلعب اليابان 
في املجموعة اخلامس���ة بنهائيات كأس العالم بجانب هولندا 

والكاميرون والدمنارك.
وس���تتقابل اليابان ايضا مع الصني وهونغ كونغ وكوريا 

اجلنوبية في بطولة شرق آسيا خالل فبراير املقبل.

اعترف األرجنتيني خوان سبستيان ڤيرون بأن منتخب بالده 
لن يس���تطيع الفوز بكأس العالم. وق���ال ڤيرون لراديو »ال ريد«: 
»املرشحني لكأس العالم نحن لسنا منهم، علينا أن جند التشكيل 
املناسب ثم نعمل معا ملدة 30 يوما قبل بدء البطولة«، وأضاف العب 
اإلنتر ومان يونايتد والتسيو وتشلسي وبارما سابقا: »الوضع اآلن 
مختلف عما كان عليه مع أي مدرب سابق، فنحن ال نقدم أداء وال 
نحقق نتائج جيدة وهناك أسئلة كثيرة ال نستطيع اإلجابة عنها«، 
وطالب ڤيرون املدرب مبحاولة حل املشاكل بسرعة والثبات على 
تش���كيل للفريق، مؤكدا أن احملترفني خارج األرجنتني والالعبني 
داخلها ال يشعرون بالرضا عما يجري. يذكر أن األرجنتني ستواجه 

في كأس العالم كال من نيجيريا واليونان وكوريا اجلنوبية.

فيدرر وسيرينا األفضل في 2009
اختار االحتاد الدولي للتنس السويسري روجيه فيدرر )للمرة 
اخلامسة( واالميركية سيرينا وليامز )للمرة الثانية( كأفضل العب 
والعبة تنس في ع���ام 2009. وانهى فيدرر العام 2009 في املركز 
االول عامليا مبجرد فوزه على البريطاني اندي موراي في اجلولة 
الثانية ضمن منافسات املجموعة االولى في بطولة املاسترز للتنس 
التي احتضنتها لندن الشهر املاضي. وهي املرة اخلامسة التي ينهي 
فيها فيدرر العام في صدارة التصنيف العاملي لالعبني احملترفني 
بعد 2004 و2005 و2006 و2007، فيما انتزعها منه العام املاضي 
االسباني رافايل نادال. بينما عادت سرينا وليامز الى الواجهة من 
جديد في 2009 بعد ان مهدت لهذه العودة بتتويجها في فالشينغ 
ميدوز املوس���م املاضي فدخلت بقوة وتوجت في بطولة استراليا 

املفتوحة.

ناكامورا ينفي رحيله عن إسبانيول
نفى الياباني شونسوكي ناكامورا العب وسط فريق إسبانيول 
رغبته في الرحيل عن إس���بانيا والعودة إلى اليابان، بس���بب 

استبعاده من املباراة األخيرة للفريق. 
وكان ناكامورا قد قال إلحدى الصحف اليابانية إنه »يفكر في 
بعض األمور«، ما فسرته وسائل اإلعالم أنه يقصد الرحيل عن 
إسبانيول. وقال ناكامورا لوسائل اإلعالم اليابانية: »لم أقصد 
ذلك على اإلطالق، كنت أقصد أنني سأفكر في كيفية املشاركة 

خالل عدد أكبر من املباريات«. 
وتابع الالعب البالغ من العمر 31 عاما »نعم أنا لست سعيدا، 
لكني في اليابان حاليا لالحتفال بأعياد الكريسماس فقط«، ولم 
يحرز العب الوس���ط الياباني الدولي أي هدف مع إس���بانيول 
من���ذ انتقاله في بداية املوس���م إلى الفريق قادما من س���يلتك 

االسكوتلندي.

براينت وجيمس في صدارة »أول ستارز«

الهدافني في الدوري هذا املوسم 
خلف انطوني، االول مبعدل 29.3 
نقطة في املباراة الواحدة، والثاني 
مبعدل 28.7 نقط���ة في املباراة 

الواحدة.

للع���ب اساس���يني ال���ى جانب 
جيمس.

ويحت���ل براين���ت وجيمس 
املركزين الثان���ي والثالث على 
التوال���ي عل���ى الئح���ة افضل 

االفضلية لكل من كيڤن غارنيت 
)بوسطن س���لتيكس( ودوايت 
هوارد )اورالندو ماجيك( ودواين 
وايد )ميامي هيت( وآلن ايڤرسون 
)فيالدلفيا س���ڤنتي سيكسرز( 

تصدر جنما لوس اجنيليس 
ليكرز كوبي براينت وكليفالند 
كاڤالييرز ليبرون جيمس دون 
اي مفاج���أة تصويت اجلمهور 
املخصص ملباراة كل النجوم »اول 
س���تارز« التقليدية التي جتمع 
الغربية  بني العبي املنطقت���ني 
والشرقية في الدوري االميركي 
للمحترف���ني ف���ي كرة الس���لة 
واملقررة في 14 فبراير املقبل على 
امللعب اجلديد لفريق كرة القدم 
االميركية داالس كوبويز وامام 
الف متفرج. وجمع براينت   80
حت���ى اآلن 1.380 مليون صوت 
امام جيمس )1.351 مليون( في 
التصويت الذي سيعني الالعبني 
االساس���يني اخلمس���ة لفريقي 
الغربية والش���رقية  املنطقتني 
وال���ذي س���يقفل ف���ي 18 يناير 
املقبل.وميلك الكندي ستيف ناش 
)فينيكس صنز( وامار ستودماير 
)فينيكس صنز( واالملاني ديرك 
نوڤوتسكي )داالس مافريكس( 
وكارميلو انطوني )دنڤر ناغتس( 
افضل هداف حتى اآلن هذا املوسم 
مبعدل 30.5 نقط���ة في املباراة 
الواحدة، حظوظا كبيرة للعب 
كأساسيني الى جانب براينت في 

املنطقة الغربية.
وفي املنطقة الشرقية، تبقى 

)أ.ف.پ(»دنك« من ليبرون جيمس في مباراة سابقة


